PROPOSTA Acord núm. 2/2018
aprovat pel Plenari del Pacte per la Reindustrialització
en sessió ordinària del dia 7 de juny de 2018

PROPOSTA D’ACORD AL PLENARI

DESPLEGAMENT DEL PLA ACCIÓ 2018-2019
EL PACTE PER LA REINDUSTRIALITZACIÓ

MESURES PLA ACCIÓ 2018-2019

A l’abril del 2014 els ajuntaments, agents
socials i econòmics, universitats i cambres
de comerç signaren la Declaració del Vallès
Occidental,
Cap
a
la
segona
Reindustrialització. A l’abril del 2015 es
presentà el document 40 propostes
concretes d’actuació - El compromís de
tothom.

A partir dels resultats del pla 2016-2017, de
les propostes i conclusions recollides en els
seminaris amb els agents del pacte comarcal
i el Pacte Nacional per la Indústria i en els
grups temàtics, i d’acord amb la validació
del Grup Impulsor es determinen les
següents
mesures
prioritàries
que
s’acompanyen de les fitxa de treball inicials
al final de l’acord:

A l’any 2016, amb el nou mandat local, el
Consell Comarcal entomà el lideratge i el rol
de secretaria tècnica amb l’objectiu de
desplegar un Pla de mesures 2016-2017
capaç de configurar un marc de concertació
transversal i estable i, unes primeres
actuacions compartides pel conjunt
d’agents.
Amb aquest objectiu, l’11 de maig del 2016
el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses va aprovar
l’acord Desplegament del Pacte per la
Reindustrialitzacio que, entre d’altres
aspectes,
identificava
les
mesures
prioritàries inicials a desenvolupar i impulsar
per part de les administracions locals.
El desenvolupament del Pla de mesures
2016-2017 ha permès activar instruments i
eines de concertació i cooperació públicprivada en els diferents àmbits d’actuació:
comerç, fiscalitat, educació, promoció
econòmica, ocupació, etc... El resultats més
significatius són la capacitat per acordar
propostes i recomanacions conjuntes i
l’execució
d’actuacions
específiques,
essencialment, de dinamització i promoció
territorial.

-Fiscalitat
local
i
simplificació
administrativa amb afectació a la
indústria, per afavorir l’harmonització,
compartir incentius innovadors i facilitar el
desplegament d’activitats.
-Ocupació a la indústria, per millorar
l’ocupabilitat de la població activa i facilitar
el creixement de llocs de treball.
-Indústria 4.0: coneixement i innovació,
per potenciar la singularitat del territori i
l’adaptació del teixit productiu i humà a la
transformació digital.
-Formació pel treball a la indústria, per
detectar necessitats formatives, activar
millores en l’oferta formativa i impulsar
vocacions industrials.
-Dinamització i preservació dels espais
industrials, per avançar cap a un nou
model d’espais productius i dinamitzar,
promocionar i renovar el parc industrial.
-Model territorial de comerç als polígons,
per equilibrar la distribució territorial dels
espais de localització d’activitat fora de la
trama urbana.
-Vallès Circular a la indústria, per afavorir
la transició industrial a l’economia circular
incorporant nous models de negoci i
producció.
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ACTUACIONS A DESENVOLUPAR

ÒRGANS I FUNCIONAMENT

Pel desplegament de les mesures es
determinen tres tipus d’actuacions:

El Pacte vallesà s’organitza amb diferents
òrgans de govern de representació
institucional o tècnica:

- ACTUACIONS

DE LOBBY, PEL FOMENT DE LA

COOPERACIÓ INSTITUCIONAL I POSICIONAMENT
TERRITORI.
Impulsades
pels
responsables institucionals de les entitats
signats, per enfortir la relació
institucional entre les administracions
locals i entitats de la comarca, connectar
les diferents estratègies supralocals que
hi
conviuen,
aconseguir
un
posicionament comú davant tercers,
aprofitant el potencial i la diversitat del
territori.
DEL

- ACTUACIONS

DIRECTES, AMB IMPACTE AMB

EMPRESES I PERSONES.

Impulsades per les
entitats especialistes en cada àmbit
d’intervenció concertades en els grups de
treball, per generar un impacte específic
quantificables que permetin millorar la
competitivitat i sostenibilitat del territori,
recolzar les empreses en la transformació
del model productiu i generar vocacions
en ocupacions industrials.
- ACTUACIONS

DE DINAMITZACIÓ, PEL FOMENT DE

per donar suport al
desplegament de les mesures a partir
d’accions de seguiment i avaluació,
d’informació i coneixement, de trobada i
cooperació, de difusió i promoció.
LA

COHESIÓ,

De forma transversal i focalitzada segons els
diferents públics d’interès, es desenvoluparà
una campanya de difusió i sensibilització
amb l’objectiu de conscienciar dels canvis
estructurals que suposa la transformació del
sector industrial.

- Plenari, espai de trobada dels màxims
responsables polítics institucionals del
conjunt d'entitats signants del Pacte.
- Grup Impulsor, representació de la
diversitat dels agents membres, amb
funcions executives i de lobby. Disposa
d’una Comissió tècnica delegada per, si
s’escau, fer operatives les decisions.
- Taules temàtiques, integrades per
responsables polítics i institucionals per
aprofundir en la concertació.
- Grups de treball tècnic, oberts a la
participació de totes les entitats del
territori i de fora interessades en la
matèria.
Les entitats impulsores són agents
membres del Pacte que per la seva
expertesa i interès juguen un paper actiu en
el desenvolupament de les mesures.
La Secretaria Tècnica del Pacte es portada
pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.

ACORD
- Aprovar les mesures prioritàries a
desenvolupar de forma concertada i
participada per a tots els agents del Pacte
durant els anys 2018-2019.
- Aportar l’expertesa de cadascú segons
les seves possibilitats i capacitats,
vetllant pel major compliment dels
objectius que persegueixen, alineant-los
amb els plans d’actuació propis.
Vallès Occidental, 7 juny 2018
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MESURA
EIX

Descripció

FISCALITAT LOCAL I SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA
AMB AFECTACIÓ A LA INDÚSTRIA
1. COMPETITIVITAT I OCUPACIÓ INDUSTRIAL
2. DIMENSIÓ EMPRESARIAL I FINANÇAMENT
La fiscalitat local amb afectació a l’activitat industrial és un dels àmbits de treball
més importants de cara a configurar i avançar cap a una política industrial. Si bé la
capacitat potestativa dels ajuntaments és escassa, una millor coordinació,
harmonització i transferència de les bonificacions i incentius de foment de l’activitat
industrial en els quals tenen capacitat permetria disposar d’un entorn més
competitiu, en benefici del conjunt de municipis.
En paral·lel cal avançar en el desplegament de plans de millora en relació a la
simplificació i tràmits administratius del conjunt de les administracions públiques.

Entitats
impulsores

Ajuntaments: Castellar del Vallès i Sant Cugat del Vallès
Agents socioeconòmics: CIESC i CECOT

Secretaria
tècnica

Oriol Mestre Vall mestrevo@ccvoc.cat
Mònica Gil Camara gilcmn@ccvoc.cat

ACTUACIONS DE LOBBY, DE COOPERACIÓ INSTITUCIONAL I POSICIONAMENT DEL TERRITORI
Espai polític
Accions
Documents

TAULA FISCALITAT LOCAL AFECTACIÓ INDÚSTRIA (constituïda 17 setembre 2017)
Ajuntaments: regidories d’hisenda i serveis econòmics, i de promoció econòmica.
Oberta a les entitats membres del Pacte
- Sessió anual de la Taula Fiscalitat (Previsió: maig)
- Reunions amb institucions superiors per a l’agialització de tràmits
-

Seguiment de recomanacions i millores en l'elaboració de les ordenances i la
fiscalitat local amb afectació a l'activitat industrial

ACTUACIONS DIRECTES, D’IMPACTE A EMPRESES I PERSONES
Espai tècnic

Grup tècnic d’experts fiscalitat local (nou)

Accions
(supralocals)

Viabilitat i impacte de bonificacions o propostes específiques en els temes següents:
- Declaració del sector industrial d’interès general
- Increment d’ocupació de qualitat
- Relocalització d’activitats i rehabilitació naus obsoletes

Resultats i
impacte

-

Número empreses beneficiàries i Import (pendent presentació Taula fiscalitat
18 de maig)

ACTUACIONS DINAMITZACIÓ, PEL FOMENT DE LA COHESIÓ

Accions

Resultats i
productes

-

Actualització característiques taxes i impostos ordenances fiscals
Informe anual de seguiment i propostes de recomanacions
Difusió i promoció dels incentius i bonificacions locals per a la indústria
Elaborar un sistema de qualitat compartit de mínims dels tràmits administratius
d’obertura d’activitats i de llicències d’obres

-

Difusió: informació característiques ordenances al web de polígons i apartat
específic del Consell Comarcal
Acció anual promoció incentius i bonificacions locals existents
Protocol de qualitat comarcal tràmits administratius llicències d’obra i obertura
d’activitats

-
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MESURA OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA
EIX

Descripció

Entitats
impulsores
Secretaria
tècnica

1. COMPETITVITAT I OCUPACIÓ INDUSTRIAL
L’augment de llocs de treball de l’activitat industrial o aquells vinculats a la seva
millora i suport és un element estratègic per a revertir la pèrdua constant de
capital humà i de pes global del sector. Existeixen programes i recursos provinents
de diferents administracions que tenen aquesta finalitat. L’impuls i coordinació per
a l’obtenció d’aquests recursos i l’establiment d’accions comunes permetrà
augmentar el seu impacte. L’execució d’aquestes programes combinaran
actuacions que augmentin l’ocupabilitat industrial, sensibilitzar i treballar
competències dels diferents perfils professionals industrials i optimitzar els
processos de transformació dels llocs de treball actuals i la creació de nous.

Annabel Planas Estruch planasean@ccvoc.cat

ACTUACIONS DE LOBBY, PEL FOMENT DE LA COOPERACIÓ INSTITUCIONAL I POSICIONAMENT DEL TERRITORI
Espai
concertació
Accions
Documents

Delegació política del Grup impulsor i entitats impulsores
-

Visita al SOC per presentar línies d’actuació (1r semestre 2018)

-

Proposta projectes ocupacionals i inserció en el sector de la indústria

ACTUACIONS DIRECTES, AMB IMPACTE AMB EMPRESES I PERSONES
Espai tècnic

Grup treball Ocupació (municipis). En funcionament des del 2015
-

Accions
(supralocals)

-

-

Resultats i
impacte

-

Programa projectes innovadors i experimentals 2017. SOC (en curs gener-des 2018)
“Experiències pilot d’innovació i sostenibilitat per l’ocupació en la Indústria tèxtil des
d’una perspectiva de gènere”
Projecte Fem Ocupació per a joves i 30 plus 2017. SOC (en curs febrer 18- maig 19)
Projectes Ocupació a la Indústria, 2018. DIBA (pendent aprovació 2018-abril 2020)
Sector farmacèutic, químic, plàstic i afins (Terrassa, Rubí i Barberà V).
Metall Vallès (Sabadell, Barberà V, Castellar V i Sant Quirze V).
Logis Ocupació de la Riera de Caldes.
Programes Singulars 2018. SOC (pendent convocatòria)
“Tastet d’oficis en diferents sectors industrials”.

10 mentors/es empreses sector tèxtil, 15 empreses i 15 dones beneficiàries
10 joves realitzen formació i s’insereixen en el sector del metall
Impacte sectors del Metall, farmacèutic, químic, plàstics i afins i en el sector
logístic. (resultats concrets entitats executores).
50 joves participaran en itineraris integrals d’ocupació en la indústria.
25 joves participaran en diferents tastets d’oficis a la indústria.
Participació de 25 empreses diferents sectors industrials.

ACTUACIONS DE DINAMITZACIÓ, PEL FOMENT DE LA COHESIÓ
Accions
Resultats i
productes

-

Jornades anual de bones pràctiques (4rt trimestre)
Projecte Teixint metodologies per a noves oportunitats. DIBA: pendent aprovació
Coaching i igualtat de gènere a la indústria i Converses Mercat de Treball

-

Producte 3# a la indústria: On són les dones ? Quins perfils són de nova
creació? Quins perfils són de difícil cobertura? Descripció de 5 perfils
professionals de nova creació i/o de difícil cobertura en el sectors tèxtil i
alimentari
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MESURA INDUSTRIA 4.0: CONEIXEMENT I INNOVACIÓ
EIX

3. INDÚSTRIA 4.0 I DIGITALITZACIÓ
L’activitat innovadora de la comarca presenta un alt grau de diversificació, amb una
configuració de centres tecnològics, agents d’innovació, grups i centres de recerca.

Descripció

Davant dels reptes de la implementació de la digitalització i l’economia de les TIC
de forma transversal, generalitzada i a gran velocitat, cobra rellevància la
coordinació d’esforços i recursos relatius a la transferència i la promoció del
coneixement i la innovació entre el conjunt d’agents i amb visió territorial.
Aquesta mesura pretén promoure, des del treball en xarxa i de col·laboració
territorial, la progressiva incorporació dels elements que configuren i defineixen la
Indústria 4.0 a la nostra comarca. Contempla, un conjunt d'activitats que han de
permetre un pas endavant cap a un model de fabricació avançat i innovador que
permeti donar resposta a nous reptes tecnològics i de competitivitat empresarial.

Entitats
impulsores

Ajuntaments: Sant Cugat del Vallès i Sant Quirze del Vallès
Universitats i Centres Tecnològics: UAB, Eurecat

Secretaria
tècnica

Pilar Garcia Martínez garciamp@ccvoc.cat
Ariadna Cucurella Gifre cucurellaga@ccvoc.cat

ACTUACIONS DE LOBBY, PEL FOMENT DE LA COOPERACIÓ INSTITUCIONAL I POSICIONAMENT DEL TERRITORI
Espai
concertació
Accions
Documents

Delegació política del Grup impulsor i entitats impulsores
-

Visita a ACCIÓ (1r semestre 2018)

-

Reptes de la Indústria 4.0 al Vallès Occidental

ACTUACIONS DIRECTES, AMB IMPACTE AMB EMPRESES I PERSONES
Espai tècnic

Accions
(supralocals)
Resultats i
impacte

Grup tècnic d’experts en innovació i indústria 4.0 (nou)
Obert a les entitats interessades en participar

-

Promoció xarxa comarcal de Fab Labs 3D i realitat virtual i augmentada
Programa pilot de formació, ocupació i millora de competències en indústria
4.0. per a pimes de la comarca (explorar convocatòria RED)
Sessions de networking dirigides a empreses

-

Núm. participants Xarxa de Fab Labs
Núm. tallers de networking amb empreses
Núm. empreses participants i persones en formació

-

ACTUACIONS DE DINAMITZACIÓ, PEL FOMENT DE LA COHESIÓ
Accions

Resultats i
productes

-

Promoció de la comunitat virtual Open Industry 4.0 (jornada novembre 2018)
Anàlisi dels agents, serveis, recursos comarcal en matèria de Big Data: reptes i
oportunitats (realització jornada 2n semestre 2019)
Campanya de sensibilització, divulgació i promoció a les empreses.
Participació territorial HUB B30 (projecte FEDER)
Participació en xarxes, programes i activitats supracomarcals i europees.

Transferència i ampliació abast plataformes i comunitats tecnològiques
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MESURA
EIX

FORMACIÓ PEL TREBALL A LA INDÚSTRIA
4. FORMACIÓ

Descripció

La connexió i interrelació del teixit productiu i del conjunt de centres formatius des
d’una visió integral del sistema (reglada, per l’ocupació i contínua) és un aspecte
estratègic per a poder desplegar les innovacions i donar respostes concretes a les
necessitats del teixit productiu i apostes sectorials del territori. Exemples com el
desplegament de la formació dual o l’emergència de les noves vocacions industrials
posa de manifest la necessitat de fomentar la cooperació, col·laboració i participació
públic-privada.

Entitats
impulsores

Consells Formació Professional - Ajuntaments de Rubí, Sabadell, Terrassa
(serveis educació i ocupació)

Secretaria
tècnica

Oriol Mestre Vall mestrevo@ccvoc.cat
Mònica Gil Camara gilcmn@ccvoc.cat

ACTUACIONS DE LOBBY, PEL FOMENT DE LA COOPERACIÓ INSTITUCIONAL I POSICIONAMENT DEL TERRITORI
Espai polític

Accions

Documents

Delegació política del Grup Impulsor i entitats impulsores
-

Acords de posicionament i/o demandes territorials específiques
Visites i trobades institucionals:
o SOC delegació administració pública per presentar línies d’actuació
o Ensenyament

-

Reptes de la formació professional al Vallès Occidental- Demandes SOC (set 2017)
Actualització dels reptes formació professional (soc i ensenyament)

ACTUACIONS DIRECTES, AMB IMPACTE AMB EMPRESES I PERSONES
MESA DE LA FORMACIÓ PEL TREBALL DEL VALLÈS OCCIDENTAL (constituïda 10 març
2017)

Espai tècnic

Accions
(supralocals)

Comissió directora formada per Ajuntaments amb Consell de la Formació i
Ajuntaments amb formació ocupació. Agents socials i econòmics del Pacte. Oberta a la
Generalitat de Catalunya (Serveis territorials Ensenyament i SOC)
- Sensibilització certificats professionalitat: Apropar a les empreses la necessitat de
treballar i contractar a partir dels CP
- Campanya vocacions industrials: selecció de màxim 10 perfils per treballar
informació específica i de referència, sobretot, per alumnes, professorat i
tutors/es.

Resultats i
impacte

PENDENT VALIDAR ACCIONS REUNIÓ 25 abril – COMISSIÓ DIRECTORA

ACTUACIONS DE DINAMITZACIÓ, PEL FOMENT DE LA COHESIÓ
Accions
Resultats i
productes

-

Observatori de la formació - Observar per planificar. Dispositiu permanent i
innovador de detecció de les necessitats formatives capaç de concretar propostes
i millores en la planificació i l’oferta
Informes de diagnosi estratègica sobre famílies professionals o perfils
professionals específics
Elaboració de propostes de millora en la planificació i ofertes
Monitorització dades de la formació professional al Vallès i els seus sistemes
locals.
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MESURA
EIX

DINAMITZACIÓ I PERSERVACIÓ DELS ESPAIS
PRODUCTIUS
5. INFRAESTRUCTURA I ENERGIA
Preservar els més de 28 milions de m² de sòl qualificat com industrial localitzats als
polígons d’activitat econòmica (el 5% del territori comarcal), hauria de ser un dels
principis bàsics l’actuació política local, atès que es tracta d’un bé preuat i finit. En
aquest camp, és el planejament urbanístic municipal qui preveu i ordena el sòl
disponible, en detalla la qualificació dels usos i bona part de la normativa
reguladora.

Descripció

Entitats
impulsores
Secretaria
tècnica

Els diferents informes d’anàlisi de l’oferta industrial i les conclusions dels espais de
debat realitzats, posen de manifest els desajustos i deficiències del mercat
industrial. Malgrat el buidatge industrial d’alguns polígons, hi ha el risc de no
disposar d’una oferta capaç de donar resposta a les necessitats de la indústria
(innovacions, nous sistemes de producció, etc). La preservació del sòl industrial
requereix també de la rehabilitació, transformació i adequació dels espais
industrials obsolets. Un repte que ha de comptar amb la col·laboració i implicació
del sector privat afectat.
Ajuntaments: Barberà del Vallès i Rubí (serveis promoció econòmica)
Oriol Mestre Vall mestrevo@ccvoc.cat
Mònica Gil Camara gilcmn@ccvoc.cat

ACTUACIONS DE LOBBY, PEL FOMENT DE LA COOPERACIÓ INSTITUCIONAL I POSICIONAMENT DEL TERRITORI
Espai polític

Delegació política del Grup Impulsor i entitats impulsores

Accions

-

Impuls marc normatiu gestió polígons: entrevistes i reunions institucionals

Documents

-

Vers la necessitats urgent d’un marc normatiu per la gestió i modernització

ACTUACIONS DIRECTES, AMB IMPACTE AMB EMPRESES I PERSONES

-

Grup treball territorial: ajuntaments i agents socials. Entitats convidades: AMB,
Diputació i ACCIÓ.
Grup treball ajuntaments (seguiment convenis de col·laboració)

Accions
(supralocals)

-

Implementació pla pilot gestor/a en alguns polígons de la comarca
Xarxa de serveis d’informació, localització i resolució incidències als polígons
Extensió de noves formes innovadores d’accessibilitat als polígons

Resultats i
impacte

-

7 gestors, 50 atencions empreses i 1 mesura innovadora mobilitat

Espai tècnic

ACTUACIONS DE DINAMITZACIÓ, PEL FOMENT DE LA COHESIÓ

Accions

-

Sistema informació: manteniment dades, oferta industrial i cens empreses
Catàleg característiques naus i solars buides i inventari del parc obsolet
Treballar amb les operadores per millorar la qualitat dels serveis bàsics
Avançar cap a un model de sectors d’activitat econòmica

Resultats i
productes

-

Portal polígons i empreses: www.ccvoc.cat/poligons
Convenis col·laboració amb ajuntament: oferta industrial i cens anual
Grup supramunicipal de col·laboració per treballar amb operadores serveis
Mapa i recomanacions per a una ordenació en sectors d’activitat econòmica
7

MESURA MODEL TERRITORIAL DE COMERÇ ALS POLÍGONS
EIX

Descripció

1. INFRASTRUCTURES I ENERGIA
La relació entre el comerç i la planificació territorial. La implantació d’activitat
comercial fora de les trames urbanes i en espais periurbans genera nous pols
d’activitat econòmica i social, de mobilitat i consum que indueixen, al seu torn,
desplaçaments físics de la demanda fora dels entorns urbans. Aquests processos
tenen un impacte sobre altres sectors d’activitat econòmica, com ara l’industrial o
el comerç de proximitat.
En aquest context i amb la voluntat de mantenir sistemes urbans, econòmics i
territorials sostenibles, cal adoptar una visió panoràmica de la planificació del
model comercial i industrial, amb una perspectiva supramunicipal, per tal que es
complementin amb les estratègies territorials, urbanes, econòmiques, socials, i
mediambientals del conjunt de ciutats i pobles de la comarca.

Entitats
Impulsors

Ajuntaments: Terrassa i Sabadell (regidories de comerç)

Secretaria
tècnica

Oriol Mestre Vall mestrevo@ccvoc.cat
Enrique Ortega Rivera ortegaren@ccvoc.cat

ACTUACIONS DE LOBBY, PEL FOMENT DE LA COOPERACIÓ INSTITUCIONAL I POSICIONAMENT DEL TERRITORI
Òrgans de
concertació

TAULA COMARCAL MODEL TERRITORIAL DE COMERÇ (Constituïda octubre 2016)
Ajuntaments: regidories de comerç i agents socials. Oberta a entitats: associacions
comerciant, Federació d’Associacions de Veïns Mercavallès. Altres administracions:
Generalitat i Diputació Barcelona
-

Accions
Documents

Sessions i jornades de treball i debat de la Taula
7 març 2018: Presentació Enquesta Hàbits Consum. Activitats previstes i
Juliol: seguiment treballs estudi planejament i model d’acord
Novembre: discussió línies del model d’acord territorial
Entrevistes bilaterals: treball institucional amb ajuntaments i agents socials per
a recollir demandes i necessitats (setembre-octubre)
1r trimestre 2019: Acte presentació acord de model territorial

Acord territorial per un nou model territorial de comerç al Vallès Occidental

ACTUACIONS DIRECTES, AMB IMPACTE AMB EMPRESES I PERSONES
ACTUACIONS DE DINAMITZACIÓ, PEL FOMENT DE LA COHESIÓ
Espai treball

Grup de treball tècnic estudi planejament: entitats impulsores, cambres de comerç
i Diputació de Barcelona
-

Accions
Resultats i
productes

Estudi sobre planejament comercial. Cambres Oficials de Comerç i Indústria de
Sabadell i Terrassa. Data prevista de lliurament: 31 juliol 2018
Elaboració de proposta de model territorial (juliol 2018 – febrer 2019)

Estudi planejament. Cambres de comerç de Sabadell i Terrassa.

8

MESURA VALLÈS CIRCULAR EN LA INDÚSTRIA
EIX

2. SOSTENIBILITAT I ECONOMIA CIRCULAR

Descripció

Estem immersos en un sistema econòmic lineal, centrat en produir-utilitzar-llençar.
que es demostra insostenible.
La Unió Europea i la Generalitat de Catalunya donen suport a l’economia circular
amb diverses polítiques i instruments de suport, com l’”Acord per una economia
verda i una economia circular”. La signatura de l’Acord Vallès Circular al juny 2017
dota d’un marc d’actuació global, integrant agents públics i privats amb interès per
treballar activament en el canvi de model econòmic i accelerar aquesta
transformació en el marc de la quàdruple hèlix.
La implementació dels principis circulars en la transformació industrial es troba
associada a la innovació digital, ambiental i social.

Entitats
impulsores

Ajuntaments:
Universitats i Centres Tecnològics: Leitat i UPC

Secretaria
tècnica

Teresa Zamora Vallet zamoravt@ccvoc.cat
Xavier Martínez Martos martinezmx@ccvoc.cat

ACTUACIONS DE LOBBY, PEL FOMENT DE LA COOPERACIÓ INSTITUCIONAL I POSICIONAMENT DEL TERRITORI
Espai polític

Delegació política del Grup Impulsor i entitats impulsores

Accions

-

Visita SMAS i ACCIÓ (1r semestre 2018)
Trobada amb entitats rellevants, ex. Fundació Fòrum Ambiental, Ecoembes...

Documents

-

Reptes de l’EC al teixit industrial del Vallès Occidental
Proposta d’actuacions sectorials: agroalimentari, tèxtil, logística, construcció
Proposta de continguts per introduir l’EC a la formació professionalitzadora

ACTUACIONS DIRECTES, AMB IMPACTE AMB EMPRESES I PERSONES
Espai tècnic

-

Accions
(supralocals)

Resultats i
impacte

Xarxa entitats impulsores (constituïda al 2017)
Grups de treball temàtics

-

-

Market Place Economia Circular (anual, 10 maig 2018)
Plataforma col·laborativa de coneixement en EC (complementarietat HUB-B30)
Accions de dinamització, suport i assessorament EC
Impuls de projectes de Simbiosi industrial
Laboratori d’idees i oportunitats de l’EC (col·laboració amb PRUAB i DTES)
Networking entre emprenedors/es en EC
Implicació directa de més de 200 empreses
Participació en accions de més de 300 persones

ACTUACIONS DE DINAMITZACIÓ, PEL FOMENT DE LA COHESIÓ

Accions

-

Sensibilització i promoció de l’EC a l’àmbit educatiu i empresarial
Promoció, disseny i dinamització de projectes específics (cocreació)
Identificació Bones Pràctiques EC en la industria del Vallès Occidental
Definició perfils ocupacionals/competències associats a l’EC

Resultats i
productes

-

Pla de comunicació i sensibilització a l’àmbit educatiu i empresarial
Promoció adhesions Vallès Circular (inici maig 2018)
Eines de difusió i divulgació: Web / Twitter i materials específics
Preparació projectes per a convocatòries específiques (europees, nacionals...)
Mapa de recursos Vallès Circular, per accedir a solucions circulars
Mapa d’experiències en EC
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